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NAZWA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy na usunięcie drzew lub krzewów poprzez
złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku w powyższej sprawie. Usunięcie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem Wójta Gminy wydanym na wniosek.
KOGO DOTYCZY USŁUGA



Posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości - osoby fizyczne, osoby
prawne
Właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 380 ze zm.) - jeżeli drzewa zagrażają
funkcjonowaniu tych urządzeń;

Zgoda właściciela nieruchomości, o którym mowa powyżej, nie jest wymagana w przypadku wniosku
złożonego przez:
1. spółdzielnię mieszkaniową;
2. wspólnotę mieszkaniową , w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.)
3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek
Załączniki:
- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
- zgoda właściciela lub użytkowania wieczystego nieruchomości, gdy wnioskodawca –
posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem;
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

OPŁATY
Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o
ochronie przyrody. Jej stawki podlegają corocznej waloryzacji. Wysokość opłaty ustalana jest
indywidualnie.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA






Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
ze zm.)
Ustawa z dnia16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o
lasach (Dz. U z 2016 r. poz 2249 ze zm. )
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M. P. z 2016 r. poz 1018)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
1827)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 4.
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 318, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
Przepisów dotyczących uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie stosuje się do:
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniąca funkcje ozdobne, urządzoną pod względem
rozmieszczenie i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie
drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na
terenie zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza :
a)100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
b)50 cm -w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego;
6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r.o
lasach;
7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenie zieleni;
8. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;

9. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organy z obszarów położonych
między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w
którym wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w
odległości mniejszej niż3 m od stopy wału;
10. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych,
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
11. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu;
12. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
13. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego
ochroną krajobrazową;
drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
14. ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego,
albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
15. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe
służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub
zdrowia;
16. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a)jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49§1 kodeksu cywilnego, zarządców dróg,
zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub
inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b)inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu , potwierdzających, ze drzewa lub krzewy
stanowią złom lub wywrot;
17. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust 2f.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przycięcie drzew krzewów

